PROCESSO ELEITORAL - Eleições 2013/2015
Convidamos todos os associados a participarem do processo eleitoral AGASE que irá
definir o Representante de sua Unidade e a Diretoria Executiva para o próximo triênio.
Salientamos a importância de sua participação, legitimando o processo, que será totalmente
informatizado, de forma rápida e segura.
Solicitamos especial atenção ao processo, pois o colega escolhido como Conselheiro será o
representante de suas expectativas e necessidades, junto à Diretoria Executiva.
A Diretoria Executiva, por sua vez, deverá dirigir a Entidade de acordo com os preceitos
legais e estatutários, visando o bem da coletividade.
Para que você possa participar do processo, sem dúvidas, elaboramos abaixo, as instruções.
O período de votação, definido previamente pela Junta eleitoral, é de 17/10/2012 a
24/10/2012.
Participe!
Instruções para votação
1.Acesse o endereço eletrônico www.agase.org.br onde você visualizará a tela abaixo e de
um clique no link:

2. Preencha o nº do seu CPF sem edição de hífen e clique no botão OK.

3.Aparecendo o seu nome, você poderá fazer a escolha para Conselheiro, digitando a
matrícula SENAI-RS do mesmo, na caixa Voto para Conselho de Representantes 20132015. Caso você desconheça a matrícula deste, visualize no lado esquerdo da tela a relação
de todos os colegas/associados de sua Unidade, todos candidatos ao cargo de Conselheiro.
Você poderá fazer a busca da matrícula do seu candidato, digitando o primeiro nome deste.
Visualizando o nome na tela, clique sobre os caracteres à frente no número da matrícula
que automaticamente o número aparecerá na caixa Voto para Conselho de Representante

2013-2015, ou digite o nº da matrícula, na caixa indicada e clique em OK e após,
Confirmar.
O associado que apresentar o maior número de votos será o 1º Conselheiro da Unidade.
O 2º Conselheiro será o próximo mais votado.

4.A seguir você visualizará a próxima tela, onde deverá ocorrer a votação para a Diretoria
Executiva 2013-2015. Clique na sua opção desejada e após Confirmar.

5. Na última tela você poderá visualizar a sua opção para Conselheiro e Diretoria
Executiva. Porém para que o seu voto seja considerado, é necessário clicar no quadro
Finalizar.
Anote a senha que aparece na última tela, para verificar, após o dia 27/10, a efetivação do
seu voto.
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre o processo podem ser sanados pelo fone 51
33478850 ou disque fácil 4051-8227/4051-8850 devem ser encaminhados para o e.mail
amarildo.damazio@senairs.org.br.
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